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Projekt wsp61finansowany ze srodk6w Unii Europejskiej w rarnach EuropejskiegoJunduszu Spolecznego 

Informacja 0 wynikach zapytania ofertowego 
dotyczilcego realizacji zam6wienia pn. 

"Zatrudnienie dw6ch psycholog6w w celu swiadczenia ustug dora~ztwa psychologicznego 
w ramach projektu "t6di rewitalizuje, t6di szkoli - zostan 'opiekunkil medycznil" 

wsp6tfinansowanego ze srodk6w Europejskiego Funduszu spotecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa t6dzkiego nalata 2014-2020 

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wplynllly 4 oferty, z czego 3 oferty spelnily kryteria 
formalne. 

2. Uzyskano nastllPujijCe oferty na realizacjll zamoWienia, spelniajijce kryteria formalne: 

Nr 
Imi~ i nazwisko Data wplyni~cia Cena brutto za godzin~ (zt) t.i!cznaliczba punkt6w oferty 

1 Ewa Ambroziak 11 stycznia 2018 r. 70 127 

2 Jaroslaw 11 stycznia 2018 r. 68 130 Turajczyk 

3 Aleksandra 11 stycznia 2018 r. 80 115 
Jankowiak 

3. szczeg610wa punktaCja zostalazamieszczona w zalijczniku nr 1 do niniejszego dokumentu. 
4. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 02.01.2018 r. po rozpatrzeniu 

wszystkich zloionych ofert wybrane zostaly oferty: 

5, . Uzasadnienie wyboru 

• Jaroslaw Turajczyk 

• Ewa Ambroziak 

Kierujijc sill kryteriami oceny oferty, uwzgllldniajijc zapisy zapytania ofertowego 
wdostarczonych formularzach ofertowych, podjllto decyzjll 0 powierzeniu realizacji przedmiotu 
zam6wienia ww. Osobom. Oferty te Sij korzystne . cenowo oraz spelniajq wszystkie pozostale 
kryteria okreslone w zapytaniu ofertowym. 
6. Dzillkujemy wszystkim Oferentom za udzial w procedurze i zloienie .ofert 
7 . . PostllPowanie prowadzila: Marta Schmidt 

Zalijczniki: 
- Szczeg610wa punktacja otrzymanych ofert 
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Zalqcznik - szczeg6/owa punktacja otrzymanych o.feft 

Punktacja - kryterium nr 3 -
Punktacja· doswiadczenie zawodowe 

Of~~ limit i nazwisko 
Data Cena brutto IPunktacja - I kryterium nr2 w pracy z osobami 

wp/yni'1cia 
za godzin'1 kryterium nr 1 - bezrobotnymi/biernymi 

(zl) - cena "_~ •• d~"~. __ '_ ....................... I .......... ", . ....... i ....... " ..... i 

1 Jaroslaw 11 stycznia 68 100 15 15 
Turajczyk 

2 Ewa Ambroziak I 1 . ;:'~y"'Lllia 70 98 15 15 
2018 r. 

3 
Aleksandra 11 stycznia 80 85 15 15 
Jankowiak 

t.llczna liczba 
punkt6w 

130 

127 

115 


